
NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD.  
 

Referat af BESTYRELSESMØDE onsdag 
den 19. juni 2019 kl. 19.00 på Nysted gl. 
Rådhus.  
 

Fraværende: Ingen. 

 

Dagsorden: 

1. Dialog Erik Damskier og bestyrelsen imellem om 
hvordan kommunikationen bedst kan tilrettelægges 
til fremme af NOF og nysted.dk 
Erik Damskier, som på glimrende vis styrer nysted.dk, deltog i dette punkt 
på bestyrelsesmødet. ED ridsede forskellige kommunikationsstrategier op 
for bestyrelsens medlemmer og kom med forslag til, hvordan NOF kunne 
forbedre sin udadvendte kommunikation. ED medbragte et notat som 
inspiration til eftertænksomhed for bestyrelsen, idet han mente, at NOF 
kunne blive bedre til at informere medlemmerne og andre om, hvad der 
rører sig i NOF, og hvilke ”sager”, der arbejdes med. Det blev besluttet, at 
tage problematikken op på næste møde efter sommerferien, men aktuelt 
iværksættes følgende: 

a) KK kontakter Nysted Avis for at undersøge evt. samarbejdsmuligheder. 

b) ED laver QR-koder til InfoCafeen. 

c) LHH sørger for små skilte til NOFs blomsterkummer. 

2. Opfølgning på ”gamle/verserende sager”: 
a. Rådhuset og det planlagte sundhedshus? 

Ifølge pålidelig kilde ønsker lægeteamet i lægehuset at oprette et 
sundhedshus i det gamle rådhus. Sundhedshuset skal foruden at være 
lægeklinik også omfatte forskningsaktiviteter. Lægeteamet har ansøgt om 
ca. 25 millioner kroner til dette projekt, men har fået afslag. Lægeteamet 
har dog ikke givet op, men har indsendt ny ansøgning. Om dette giver 

 



resultat vides ikke, ligesom det heller ikke vides, hvor man ansøger om 
midlerne. 

b. Vandkantsprojektet. Rapporten fra Norrøn?  

Der er planlagt nyt borgermøde om projektet torsdag den 12. 
september. Der arbejdes videre med de fremkomne forslag/ønsker, og 
det vil være hensigtsmæssigt, at Børneliv inddrages med deres planer. I 
øvrigt følger NOF planerne med interesse. 

c. ”Den flyvende Lollænder”? Hvad gør vi? 

KK kontakter kommunens kulturudvalgsformand, Martin Lohse, så vi kan 
få en afklaring af, om kommunen ønsker at overtage kunstværket. 

3. Orgelmuseum med støtteforening under oprettelse. 
Skal NOF støtte dette projekt?  
Det blev besluttet, at NOF indstiller Orgelmuseet til kommunens kulturpris, 
samt at vi melder os ind i støtteforeningen for Orgelmuseet. FH laver 
begrundet indstilling til kommunen samt melder os ind. 

4. Opfølgning på den endelige Kommuneplan. Er det 
godt nok? Skal vi ytre os?  
NOF er utilfreds med de manglende aftryk i kommuneplanen, som vores og 
andres kritiske bemærkninger har affødt. Punktet tages til fornyet drøftelse 
på næste møde efter sommerferien. 

5. InfoCafeen nu og i fremtiden?  
Der har meldt sig flere vagter til InfoCafeen, men der er stadig ikke nok, så 
ved evt. lukning på grund af personalemangel må det accepteres, at der 
skiltes med ”Lukket på grund af Personalemangel”.  

Efter sæsonen evalueres InfoCafeens drift med henblik på næste år samt 
muligheden for evt. at inddrage Vindens Verden, da dette lokale stort set 
ikke bruges. KK kontakter NET med henblik på fælles møde om 
ovenstående. 

6. Fokusgrupperne. Vil nogen gå ind i ”Miljø, Natur og 
Pleje”? Eller skal fokuspunktet overlades til 
kommunens varetagelse? Hvordan med 
blomsterudsmykning?  



Det blev besluttet at revidere fokuspunktet, men først efter drøftelse og 
afklaring med Gitte Krogh fra kommunen om, hvad og hvor meget tager 
kommunens folk sig af? Dette drøftes i Dialoggruppen. KK foranlediger at 
dette sker. 

Blomsterkummerne er blevet tilplantet af Bregnholt-blomster, og vandingen 
foretages af folk fra Zoo i Nykøbing.  

7. Drøftelse af diverse arbejdsgange NET-NOF- 
Kommune. Hvordan virker disse?  
Punktet var sat på dagsordenen på foranledning af de nye 
bestyrelsesmedlemmer i NOF. Det blev dog ikke nødvendigt at gøre så 
meget ud af det, da de nytilkomne allerede synes at have fået styr på 
”forretningsgangene”. 

8. Info-skilt ved indkørsel til Nysted er forsvundet. 
Årsag?  
Skiltet var gammelt og oplysningerne var ikke længere korrekte. 

9. Dato for næste møde.  
Næste møde afholdes torsdag den 5. september kl. 19.00. 

10. Eventuelt.  
Problematikken om lovliggørelsen af autocamperes parkering på dele af 
Havnen tages op til drøftelse på næste bestyrelsesmøde. 

FH følger op på manglen af ladestander til el-biler i Nystedområdet. 

 

Referent 

Jens Jensen 

 

 

 

 

       

 


